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2020-21 UP bajnokságok befejezési terve 

2021. április 18-án befejeződik a középszakasz. 

a./ A klubsorrend (3 korosztály helyezéséből számolva, döntetlen esetén az ifi helyezés dönt!) alapján 5-12 hely 

között, max 3 fordulós nyolcad döntők jönnek. 

Az előrébb rangsorolt klub kezd hazai pályán és két győztes meccsig megy minden korosztály. Döntetlen nincs. 

b./ A klubsorrend alapján 1-4 között egy kör, az előre megtervezett forgatási rend alapján. 

 1 forduló: 1-3, 2-4 

 2 forduló: 4-1, 2-3 

                 3 forduló: 1-2, 3-4 

Játéknapok: Április 25., május 2., május 9. 

Változás: 1-4 között a pontok nullázódnak. 

Itt már külön végeznek a korcsoportok. A végeredmény pozíciójából várják a 8-as döntőt. 

A három forduló után kialakul a végleges sorrend, innen kezdik meg a csapatok a rájátszást a legjobb 8 között. 

c./ A klubsorrend alapján 13-16 között végzett klubok egymással játszanak 3 fordulót. A hazai pálya és a fordulók 

sorrendje azon elv alapján lesz eldöntve, ahogy azt az 1-4 közötti csapatoknál alkalmazzuk.  

1 forduló: 13-15, 14-16 

2 forduló: 16-13, 14-15 

                3 forduló: 13-14, 15-16 

A pontok itt is nullázódnak. A 3 forduló alapján minden korosztályban kialakul a sorrend, ezek átlagát alapul 

véve eldől a végeredmény 13-tól, 16-ig. Átlag számítás: a korcsoportok helyezései összeadódnak és akinek 

kevesebb a pontszáma az kerül előre. Döntetlennél az ifi helyezés a döntő. 

d./ Minden korosztályban 8-as döntő lesz. 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. 

A nyolcaddöntők győztesei abban a pozícióban kezdik meg a rájátszást, amelyikből az előrébb rangsorolt csapat 

kezdte a nyolcaddöntőt. (A vesztes abban a pozícióban fejezi be a bajnokságot, amelyikből a hátrébb rangsorolt 

csapat kezdte meg a nyolcaddöntőt.) 

Döntők: 

Gyerek: május 14-15-16 

Serdülő: május 21-22-23 

Ifi: május 28-29-30 

Minden helyért játszani kell. Helyszín: az MVLSZ határozza meg a későbbiekben. 

 Budapest 2021 április 16.    Szerkesztette MVLSZ UP, jóváhagyta, MVLSZ VB 



 

 


